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THÔNG BÁO 

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 

 tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho  

cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế  

cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm  

an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Căn cứ Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan về mức thu một số 

khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng được áp dụng kể từ ngày 

01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

112/2020/TT-BTC, cụ thể như sau : 

1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, 

lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân bằng 50% mức 

thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 

27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí 

cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

2. Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 

sở bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

3. Mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 

bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/chi-thi-11-ct-ttg-2020-giai-phap-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuat-kinh-doanh-ung-pho-dich-covid-19-436335.aspx
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Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, thực hiện thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực 

hạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế 

cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện 

theo quy định tại các Thông tư số (172/2016/TT-BTC, 209/2016/TT-BTC, 

210/2016/TT-BTC). 

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên 

quan biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành  tỉnh (danh sách đính kèm); 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; 

- Trung tâm QH và GĐCL xây dựng; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu VT, VP. Xuân. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH GỬI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD ngày       /01/2021 của Sở Xây dựng) 

I. Sở, ban, ngành 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

2. Sở Giao thông Vận tải; 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4. Sở Y tế; 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

6. Sở Công Thương; 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

10. Sở Tài chính; 

11. Sở Nội vụ; 

12. Sở Khoa học và Công nghệ; 

13. Sở Ngoại vụ; 

14. Sở Tư Pháp; 

15. Thanh tra tỉnh; 

16. Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

18. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

19. Công an tỉnh; 

20. Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; 

21. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh; 

22. Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát; 

23. Cục Hải quan; 

24. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh; 

25. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh; 

26. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; 

27. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh; 

28. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

29. Tòa án nhân dân tỉnh; 
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30. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

31. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

II. Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực 

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh; 

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Tây Ninh; 

 4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố (09 đơn vị). 

III. UBND các huyện, thị xã, thành phố (09 đơn vị). 
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